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„Încrede-te în Domnul din toată
inima ta şi nu te bizui pe înţelepciunea
ta! Recunoaşte-L în toate căile tale, şi
El îţi va netezi cărările.” (Proverbe
3:5-6)
Aceste două versete au fost mereu o
încurajare pentru mine, iar în anul care
a trecut m-au învățat multe și le-am experimentat ca niciodată până acum. E
atât de bine să simți că Dumnezeu merge înaintea ta și aranjează toate lucrurile
ca tu să poți să Îl simți pe El în toate.
În anul acesta, îmi doresc mai mult
ca niciodată să-L recunosc în toate căile
mele, în toate gândurile mele. Îmi doresc ca să Îl las pe Dumnezeu să pregătească toate pentru mine și împreună cu
El să pot avea biruință în orice lucru din
viața mea. Nu este mai mare bucurie ca
atunci când te încrezi în El pe deplin și
vezi cum El este lângă tine. Poate de
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prea multe ori considerăm dependența
de El un lucru prea obișnuit, dar de fapt
este mult mai mult de-atât. Dependența
de El trăită cu adevărat, încrederea sinceră în El chiar dincolo de așteptăile
omenești sau de lucrurile care ni se par
imposibile, fac parte din apropierea
noastră de Dumnezeu și care întăresc
relația noastră cu El mai mult ca orice.
Sunt convinsă că Dumnezeu dorește
asta de la noi, dorește ca noi să ne încredem pe deplin în El, să ne bizuim pe
rezolvările Lui, pe ceea ce este El căci
nu ne-a părăsit niciodată.
Domnul să ne ajute pe fiecare ca în
anul acesta să Îi dăm Lui toate frâiele
vieții noastre și toată încrederea să ne fie
pusă în Dumnezeul nostru care este Viu,
face minuni și care lucrează cum nu ne
putem imagina.
Roxana Tentiș

Anunțuri
Luni
ora 18.00 Ședință de comitet
Joi
ora 18.00 Închinare şi studiu biblic
Vineri
ora 17.00 Tineret. Închinare
Duminică ora 09.30 Grupurile de rugăciune
Duminică ora 10.00 Grupele de copii
Duminică ora 10.00 Serviciu de închinare.
Duminică ora 17.00 Serviciu de închinare.

Cum să umblăm pe ape?

„Dacă ne mărturisim păcatele, El este
credincios şi drept ca să ne ierte
păcatele şi să ne cureţe de orice
nelegiuire.”
(1 Ioan 1:9)

SĂ CĂUTĂM
ÎMPLINIREA
PLANURILOR
DOMNULUI
„Omul face multe planuri în inima
lui, dar hotărârea Domnului, aceea se
împlineşte.” (Proverbe 19:21)
Preocuparea majoră a oamenilor lui
Dumnezeu nu ar trebui să fie nicidecum
împlinirea planurilor proprii, ci mai de-

grabă căutarea felului prin care pot fi
înţelese şi împlinite planurile Domnului.
Dumnezeu nu ne-a mântuit şi nu ne-a
chemat la El pentru ca noi să fim antrenaţi în împlinirea planurilor noastre. Nu
este absolut deloc o tragedie când nu se
înfăptuiesc planurile făcute de noi, însă
este o problemă când nu căutăm cu asiduitate împlinirea planurilor Domnului.
Oricum, planurile Domnului se duc la
îndeplinire indiferent de atitudinea oamenilor, dar vai de cei care se pun de-a
curmezişul ducerii la bun sfârşit a planurilor Sale.
În calitate de credincioşi maturi este
nevoie să fim interesaţi de aflarea planurilor Domnului.
Dumnezeu este bucuros să vadă că noi
căutăm cu ardoare cunoaşterea şi
înfăptuirea planurilor Lui.
Continuare pag. 2

DRUM BUN ÎN 2017
Stăm în faţa unui an nou, 2017, nu
ştim ce ne aşteaptă în acest an. Până nu
demult mi se părea incredibil să ajung în
anul 2000, iar anii au trecut ca un sunet
şi ne aflăm în 2017.
„Deci ce vom zice noi în faţa tuturor
acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este
pentru noi, cine va fi împotriva noastră?...Cine ne va despărţi pe noi de
dragostea lui Hristos? Necazul, sau
strâmtorarea, sau prigonirea, sau
foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte,
sau primejdia, sau sabia?” (Romani
8:31,35). Aici găsesc eu puterea de a
merge în fiecare an mai departe. Cu
Dumnezeu totul este posibil, împreună
cu El pot trece peste necazuri, pot înfrunta vijelii, pot să fiu bucuroasă de
victorii şi recunoscătoare pentru înfrân-
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vează necinstea şi falsitatea, ci caută
împlinirea adevărului şi sunt caracterizate de dragoste şi credincioşie.
Pe când împlinirea planurilor omului face fericiţi pe mai puţini şi pentru puţin timp, desfăşurarea planurilor lui Dumnezeu aduce glorie Domnului şi fericeşte pe toţi acei care se ştiu
aşeza plenar în hotărârile Sale.
Copiii Domnului nu îşi irosesc puterile şi energia făurind planuri care se vor
risipi ca fumul, ci cunoscând şi acceptând suveranitatea absolută a lui Dumnezeu vor căuta împlinirea planurilor
Sale, înţelegând că viitorul şi fericirea
lor veşnică sunt incluse în acele hotărâri
născute din înţelepciunea desăvârşită a
Domnului.
pastor Daniel Chereji

Continuare din pag.1

Planurile Domnului pot fi aflate din
Cuvântul Său, pot fi înţelese cerând
lumină de la Duhul Sfânt şi sunt duse la
îndeplinire cu oameni care aleg de bună
voie să depindă de Domnul şi se lasă
folosiţi de El.
Ar fi o eroare colosală să încercăm să
promovăm planurile noastre ca şi cum
acestea ar fi planurile Domnului. Dumnezeu nu ar lăsa nepedepsită o asemenea nelegiuire.
Este potrivit ca atunci când planificăm
şi făurim strategii să ne întrebăm dacă
ele sunt născocite de mintea noastră sau
sunt căpătate în urma cercetării voii lui
Dumnezeu şi vin ca lumină din partea
Sa.
Planurile Domnului se deosebesc de
planurile omului aşa cum se deosebeşte
lumina de întuneric.
Planurile lui Dumnezeu urmăresc gloria şi onoarea lui Dumnezeu, sunt drepte, lipsite de slavă deşartă, nu promo-

gerile care m-au adus mai aproape de El.
Când Domnul este Păstorul nostru nu
ducem lipsă de nimic, umblarea prin
această vale a plângerii este mereu o
înfrigurată aşteptare a revederii cu cei
dragi înaintea Creatorului nostru.
Îmi doresc să avem un an binecuvântat cu de toate, bucurii sau necazuri ce
întăresc credinţa, să Îl slăvim mereu pe
Dumnzeu prin tot ceea ce facem sau
spunem, să fim vestitori mai aprigi ai
Evangheliei Sale, să lucrăm neobosiţi în
via Lui, să fim cu toţi lumină şi sare.
„Domnul te va păzi la plecare şi la
venire, de acum şi până în veac.”
(Psalmul 121:8). Să plecăm cu Isus
înainte prin 2017. Fiţi binecuvântaţi!
Aurelia Modoc

CUM SĂ UMBLĂM PE APE?
„… Petru s-a coborât din corabie și
a început să umble pe ape ca să meargă
la Isus. Dar, când a văzut că vântul era
tare, s-a temut; și fiindcă începea să se
afunde, a strigat: „Doamne, scapămă!” Îndată, Isus a întins mâna, l-a
apucat și i-a zis: „Puțin credinciosule,
pentru ce te-ai îndoit?” (Matei 14:2931)
Nu este cazul să ne pripim cu judecata
la adresa lui Petru din cauza îndoielii
sale. Fiecare dintre noi suntem, într-un
fel sau altul, puși într-o anume situație
similară cu a lui Petru. Am vrea să fim
ca Domnul, să avem puterea Sa, autoritatea Sa, demnitatea și respectul de care
Se bucura El, dar uitând de cele mai
multe ori un lucru extrem de important:
spre deosebire de El, noi nu putem fi
nimic prin noi înșine. Noi depindem în
totalitate de El, în toate aspectele existenței noastre.
Uneori, precum Petru, știm foarte bine
acest adevăr, procedăm ca atare, invocând ajutorul Domnului, dar mai apoi,
pe când îl căpătăm, uităm aproape instantaneu că putem umbla pe mare doar
prin credință și vrem s-o facem prin noi
înșine. Și, desigur, sfârșim la fel de lamentabil precum Petru (măcar el a avut
inspirația și curajul să strige către Domnul înainte ca glasul să-i fi fost acoperit
de ape). Ce-i de învățat de aici? Multe ar
fi de învățat, dar măcar cu câteva să
pornim la drum în acest nou an ce ne stă
înainte.
În primul rând, nu coborî din corabie
„să mergi pe ape” dacă nu ești convins
sută la sută că-L vezi pe Domnul în mijlocul furtunii. Nu uita un lucru: Petru nu
a coborât din corabie înainte de a se
asigura că Domnul este acolo cu adevărat și până când nu I-a auzit clar chema-

rea: „Vino!”. Uneori, avem această tentație de a ne aventura de unii singuri în
tot felul de pericole, fără nicio noimă și
fără să ne fi asigurat că suntem chemați
în mod categoric de Domnul „să pășim
pe ape”. Aventurile credinciosului creștin nu sunt menite să provoace senzațional în jurul său sau să-i umfle orgoliul propriului sine, ci au un singur
scop: ascultarea de Domnul și glorificarea Numelui Său.
În al doilea rând, dacă ești categoric
convins că Domnul te-a chemat să pășești pe apele învolburate, în mijlocul
vreunei furtuni (cu siguranță vei întâlni
o mulțime și pe parcursul acestui an), nu
face greșeala fatală de a crede vreo secundă că poți umbla datorită puterii și
abilităților proprii, fiindcă tocmai asta te
va face să uiți că depinzi numai și numai
de El. Rezultatul? În secunda următoare
vei simți că te scufunzi și te va cuprinde
spaima morții. Dacă ai făcut totuși greșeala și ai privit la pericole și la neputința
ta mai mult decât să te încrezi în puterea
lui Cristos, nu uita că ai o singură șansă
de scăpare: strigă cu toată puterea către
Domnul. El nu te va lăsa să te îneci. Ești
preaiubitul Său!
Claudiu Lupu
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